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de larven van de vlooien gezellig rond.
Als de rug van het tapijt niet wordt
bereikt, zullen er problemen met vlooien
blijven bestaan, welk middel men ook
toepast.
Samenvattend kan worden gesteld dat
het uitvoeren van een vlooienbestrijding
met afdoend resultaat mogelijk is.
Daartoe dient bij de uitvoering voldoende
aandacht aan de volgende punten te
worden geschonken:
• voorafgaande aan de bestrijding moet
uitgebreid informatie worden verstrekt
aan de klager. Deze moet, voordat de
bestrijding wordt uitgevoerd, zeer
goed stofzuigen en de inhoud van de
zak vernietigen. Het verdient de voorkeur om na de bestrijding een week
lang niet te stofzuigen
• laat meubels, wandmeubels en kasten
van hun plaats halen. Deze na
behandeling van hun standplaats weer
terugzetten, waarna de bespuiting kan
doorgaan
• kies voor de bestrijding een middel
met de juiste formulering; dit kan bij
ruwe oppervlakken en hoogpolig tapijt
een in water oplosbaar spuitpoeder
zijn
• kies de juiste werkzame stof;
cyfluthrin, deltamethrin, permethrin,
chloorpyrifos en propoxur zijn in
principe geschikt. Chloorpyrifos en
propoxur hebben een onaangename
geur en zijn door hun hogere giftigheid
wat ons betreft een tweede keus. De
ventilatieperiode voor deze beide
middelen bedraagt tenminste drie uur
• gebruik de juiste apparatuur; een
lagedrukspuit met wartel en spleetdop
verdient de voorkeur
• zorg bij het spuiten van oppervlakken
voor overlapping van de spuitbanen;
sla geen delen over
• houd bij het spuiten van oppervlakken
de spuitkop 20 - 30 cm boven de vloer
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• zorg ervoor dat ook de pool onderin
het tapijt in voldoende mate door het
bestrijdingsmiddel wordt bereikt
• vergeet de ingebouwde kasten niet
• behandel bij houten vloeren zorgvuldig
de naden tussen de planken
• als er sprake is van een echte
vlooienplaag, kan met een daarvoor
toegelaten middel ook het huisdier
worden behandeld. Eventueel een
middel van de dierenarts gebruiken.
Middelen voor toepassing op
(huis)dieren vallen momenteel
overigens onder het regime van de
Wet op de Diergeneesmiddelen en
niet meer onder de
Bestrijdingsmiddelenwet.

CBS-Statistiek
"Beroepsmatige Ongediertebestrijding 1993"
Summary
In the publication "Beroepsmatige
Ongediertebestrijding, 1993" by the
Central Bureau tor Statistics, the results
are recorded of a survey executed
among municipalities, The Ministry of
Defence and private pest control firms.
A brief resume is included on muskrat
control in The Netherlands.
In augustus 1995 is de statistiek
"Beroepsmatige Ongediertebestrijding,
1993" verschenen.

We realiseren ons dat de uitvoering van
een bestrijding, zoals boven aangegeven,
vrij veel tijd vergt en dat de tijdsdruk die
daardoor ontstaat (er zijn nog meer
klachten te behandelen) groot kan
worden. Bedenk echter dat tweemaal,
driemaal of nog vaker in hetzelfde object
te moeten bestrijden, uiteindelijk ook veel
tijd kost.
De planning moet dus goed zijn: "Liever
één klus goed, dan twee klussen half".
Aanwezigheid van resistentie bij vlooien
is wellicht mogelijk. Dit kan echter alleen
worden aangetoond door het uitvoeren
van een resistentie-onderzoek op
"verdachte vlooien" in een laboratorium.
A.D. Bode.
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In deze publicatie zijn de resultaten
vermeld van een onderzoek dat het
Centraal Bureau voor de Statistiek over
dit onderwerp heeft gehouden onder
gemeenten, het Ministerie van defensie
en particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven. Daarnaast wordt in het kort
aandacht besteed aan de muskusrattenbestrijding in Nederland.
De publicatie bevat cijfers over de
volgende onderwerpen:
• Op welke wijze en door wie wordt de
bestrijding uitgevoerd?
• Hoeveel wordt hiervoor uitgegeven?
• Wat is de omvang van de overlast en
van welke diersoorten wordt deze
ondervonden?
• Wat is omvang van het gebruik van de
toegepaste bestrijdingsmiddelen?
Uit het onderzoek blijkt, dat ten opzichte
van 1988 (het voorlaatste jaar waarover
het CBS een dergelijk onderzoek heeft
uitgevoerd) de situatie op een aantal
punten sterk is veranderd.

Ter illustratie een paar kerncijfers voor gemeenten:

Totale lasten
Totale ontvangsten

1988

1993

verschil

16,5 mln gld

20,5 mln gld

+ 25%

3,7 mln gld

4,9 mln gld

+ 31 %

80 200
63 000

-

Aantal bezochte objecten
ratten en muizen
insekten

106 200
44 350

Gebruikte bestrijdingsmiddelen
lokaas voor ratten en muizen ')
insekticiden 2 )

220 200 kg
244 kg

147 700 kg
571 kg

26%
+ 42%

-

34%
+ 134%

' ) totale hoeveelheid; incl. eetbare bestanddelen
' ) op basis van actieve stof
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De publicatie (51 blz., 28 staten en
tabellen) heeft als titel
"Beroepsmatige ongediertebestrijding,

1993".
Hij is te bestellen onder kengetal C-661
1993 bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek, afdeling Verkoop, antwoordnummer 5050, 6400 WC Heerlen.
Telefonisch beste/service: 045-5707970,
fax 045-5706268. De prijs bedraagt
/19,75 (excl. verzendkosten).
Nadere informatie over de inhoud van de
publicatie is verkrijgbaar bij
drs. T.P.J. Loorij, doorkiesnummer
070-3374204.

Contactdagen in 1996
niet georganiseerd

Vleermuizen in de praktijk van de
dierplaagbestrijder

Contact meetings are not being
organized in 1996. The Department of
Pest Control is submitted to a process of
reorgan ization of the lnspection of
Environmental Hygiene.

Summary

De door de afdeling Bestrijding van Dierplagen jaarlijks te organiseren contactdagen voor ongediertebestrijders zullen
in 1996 niet worden gehouden.
De overvloed aan in het komende jaar te
verrichten werkzaamheden heeft ons er
toe gebracht om dit besluit te nemen.
Daar komt nog bij dat er bij de Inspectie
Milieuhygiëne, waartoe de Afdeling
behoort, momenteel druk wordt gewerkt
aan een ingrijpende reorganisatie. Ook
de afdeling Bestrijding van Dierplagen is
bij die reorganisatie betrokken.
In afwachting van de nieuwe organisatievorm, wordt met de organisatie van de
contactdagen even pas op de plaats
gemaakt. Wanneer meer duidelijkheid
bestaat over de nieuwe organisatie, naar
verwachting zal dat zijn in het voorjaar
van 1996, zal opnieuw worden bezien in
hoeverre de contactdagen in de tot nu
toe gehanteerde vorm voor de
ongediertebestrijdingsbranche van
belang zijn. Er zal dan worden bezien
hoe aan de organisatievorm en de
inhoud gestalte kan worden gegeven.

Complaints about hindrance by bats are
often passed on to our department by
other authorities. This is not correct since
bats are no vermin in The Netherlands,
but animals protected by law. A special
branch of the Ministry of Agriculture,
Nature and Fishery is responsible tor the
enforcement of this law tor Nature
Management.
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een groef, een holle boom of een andere
beschermde holte, bijv. in een spouw
waar zij in juni hun jongen krijgen. Een
wijfje krijgt één keer per jaar één of twee
jongen. Van sommige soorten, onder
andere de meervleermuis, is bekend dat
de wijfjes een door hen bewoonde plaats
verlaten om, midden in het seizoen, een
andere verblijfplaats op te zoeken.
Verblijfplaatsen, in casu kraamkamers,
hoeven dus niet permanent bewoond te
zijn.

Ongewone vondsten keutels
Gemeenten en mogelijk ook bedrijven
krijgen regelmatig meldingen van
bewoners over de hinder die zij ondervinden, veroorzaakt door vleermuizen,
die ons als insektenetende zoogdieren
uiteraard sympathiek zijn.
Het verhaal gaat dan meestal over in
gebouwen voorkomende soorten. Een
aantal vleermuissoorten, onder andere
de dwergvleermuis ( Pipistrellus
pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus
serotinus) hebben hun kraamkamers
vaak in de spouwmuur van een woning
of een ander gebouw. Dit zijn "zomerkwartiertjes". In waterrijke gebieden gaat
dat ook op voor de meervleermuis
(Myotis dasycneme) die veelal onder
dakpannen huist. De aanwezigheid van
vleermuizen is vast te stellen aan de
hand van de op muizekeutels lijkende
uitwerpselen. Ze worden doorgaans
onder de uitvliegopeningen gevonden.
Soms blijven de gedropte uitwerpselen
haken aan de stenen van de buitenmuur.
Deze vindplaats moet elke bestrijdingstechnicus op de gedachte brengen dat hij
niet met "gewone" muizen te maken
heeft.
Vleermuiswijfjes maken gebruik van een
zogenaamde kraamkamer.
In het voorjaar zoeken de bevruchte
wijfjes van een vleermuissoort
gezamenlijk een verblijfplaats op zoals
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De mannelijke vleermuizen leven solitair.
In de paartijd, medio augustus, worden
de wijfjes via contactroepjes op de
aanwezigheid van een mannetje
geattendeerd. De paring vindt dus in de
zomer plaats. Omdat vleermuizen een
winterslaap kennen, komt de vrucht niet
eerder dan het volgende voorjaar tot
ontwikkeling. De feitelijke draagtijd
bedraagt twee tot drie maanden.
In een woning wordt de "hinder", die
overigens zeer gering is, veroorzaakt
door de in de avondschemering uitvliegende en in de ochtendschemering
invliegende wijfjes en hun jongen.
Kraamkamers kunnen een verschillend
aantal wijfjes en jongen herbergen. Zo
telde ik van de dwergvleermuis kolonies
van 12 tot 36 uitvliegende exemplaren,
van de laatvlieger 38 en van de meervleermuis in twee kolonies respectievelijk
27 en 263 exemplaren.
De hinder die men ondervindt bestaat uit
verstoring van de slaap door het
gekrabbel van onbekende herkomst. Dit
wordt veroorzaakt door de pootjes op de
baksteen van de spouw en eventueel het
piepen van de jongen. Vleermuizen zijn
zo klein, dat de door hen geproduceerde
geluiden erg zwak zijn. Als de uitvliegopening zich pal boven een raam
bevindt, ontstaan urinesporen op de
ruiten.
De bevuilde ruiten moeten vaker dan
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